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Voorwoord
door Roelie Deurloo

Het eerste jaar van dorpskrant ‘Grutten-
praet’ zit erop. Gezien de vele adverteerders
en ingezonden stukjes en fijne samenwer-
king is dit een groot succes geworden!

Als trotse secretaresse van de ‘Gruttenpraet’
wil ik onze sport-columnist Jan de Jonge in
het zonnetje zetten. Hij heeft een boek uit-
gebracht in 2011, Jan beschrijft daarin ge-
sprekken met patiënten uit zijn tijd dat hij
werkzaam is geweest als fysiotherapeut.  Jan
is o.a. ook 14 jaar verzorger geweest bij
SKNWK. 14 jaar ‘ten velde’ en daarna nog
6 jaar ‘achter de schermen’.
Voor de liefhebbers: het boek is lekker lees-
baar, Leuke anekdotes;  Jan zijn sterke kant.
Zijn boek heet “Tussen de Hoge Hilleweg
en de Lage Maireweg”; daar was zo onge-
veer zijn werkomgeving. Begin januari
kreeg Jan het goede nieuws dat zijn boek
zal worden vertaald en uitgegeven in
2014/2015 Amerika, Engeland, Canada,
Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland.
De uitgever heeft er vertrouwen dat er be-
langstelling is van vooral emigranten uit
Nederland.

In de vorige Gruttenpraet had ik een keu-
veltje met Arianne Dorst over KeBeNe:
‘haar’ kindertehuis en het schooltje in
Kenia. Nu heeft ze samen met Emely
Geuze het winkeltje Mama Holland ge-
opend. Ze werken samen met andere vrij-
willigers. De opbrengsten hiervan gaan naar
KeBeNe Children Home. Ze hebben leuke
woonaccessoires, streekprodukten en hand-

gemaakte artikelen uit Kenia. aan de burg.
Boumanstraat 11

Gruttenpraet wil graag een cartoon-teke-
naar  hebben. Een leuke kolder over her-
kenbare Nieuwerkerkse eigenaardigheidjes.
Je mag er ook gewoon 1 opsturen, om te
proberen. Als je leuk kan tekenen en geen
onderwerp weet: wij weten er genoeg!  Wil
je iemand in het zonnetje zetten, net als ik
bij Jan doe? Mail het even naar grutten-
praet@gmail.com  Dat is ook het adres
voor ideeën en uw vakantie- dorpsherinne-
ring- moppertjes- bedankjes of een ander
verhaal. 

Voor de christelijke jongeren onder ons is
er in februari een uitgaansgelegenheid ge-
organiseerd; elke zaterdagavond in het
dorpshuis. We vinden dit een leuke activi-
teit en hebben het daarom gelijk in onze
agenda geplaatst. We hebben weer een volle
agenda. Ik knip ‘m altijd uit, en hang het
aan de binnenkant van mijn kastdeur, naast
mijn afsprakenkaarten,  rolemmerschema’s,
vakantiekaarten e.d.

De Pollepel blijft erg in de Kerkstraat han-
gen. Nou kunnen ze daar wel lekker koken
en bakken, zoals ’s zomers bij de buurtbar-
becue wordt bewezen maar het lijkt me ook
leuk dat hij aan de andere kant van het
dorp in een pannetje beland! Marianne
Schoenaker  heeft deze keer wat lekkers ge-
maakt!

Meer Nieuwerkerks-nieuws kan je vinden
op www.nieuwerkerk.nu . Corné heeft ook
een link voor dorpskrant-rubriekjes  ge-
maakt, dit wordt regelmatig aangevuld!

Colofon.
“Gruttenpraet” - dorpskrant voor
Nieuwerkerk - is een initiatief van
Roelie Deurloo en Janet Brouwer.
“Gruttenpraet” verschijnt 2 x per
jaar (mei en november) huis-aan-
huis in Nieuwerkerk.

Redaktie:
Roelie Deurloo, Janet Brouwer,
Jacqueline Willemsen,
Nathalie de Bilde, Jan de Jonge.
Fotografie: Ben Willemsen.
Vormgeving: Cees de Graaf.

Uw redaktionele bijdrage 
kunt u sturen per email aan:
gruttenpraet@gmail.com

Advertentietarieven 
1/1 pag. 100,00
1/2 pag  70,00
1/4 pag. 40,00
1/8 pag. 20,00
naamsvermelding 8,00.

Advertenties (liefst in PDF of EPS-
formaat) kunt u mailen naar
ceesdegraaf@zeelandnet.nl
of opsturen naar
C. de Graaf
d’Heule 33
4306EA nieuwerkerk

Druk: Krelloprint Bruinisse

Bankrelatie: RegioBank, rekeningnr. 
NL86RBRB0827945477 
t.n.v. Gruttenpraet
K.v.K.  57 505 667 

VRIJWARING AANPSPRAKELIJKHEID

De redactie van “Gruttenpraet” bestaat uit

vrijwilligers die alle teksten, data, prijzen e.d.

zo zorgvuldig mogelijk plaatsen. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden ge-

steld voor geplaatste stukken, zet en/of druk-

fouten. Evenals de vrije mening in teksten van

ingezonden stukken. Verder heeft de redactie

het recht de inhoud van ingezonden stukken

- in overleg - aan te passen of te weigeren. 

Stukjes inzenden kan altijd, indien mogelijk

met foto(’s). Tekst, foto’s en ideeën kunt u stu-

ren naar: gruttenpraet@gmail.com

Gedenkboom 
100 jarigen 
Op 20 maart is er door
burgemeester Rabelink
en mevrouw Stoutjes-
dijk (dochter van) een
dubbele boom geplant
als gedenkboom voor 
Dhr. Schrier die 11 no-
vember 2013 100 jaar is
geworden, en voor mevr.
Schrier die 3 november
2013 is overleden.
Deze boom is aangebo-
den door gemeente
Schouwen-Duiveland.
PS. voor gedenkbomen
kunt u contact opnemen
met Dorpsraad 
Nieuwerkerk.
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Op woensdag 8 januari hield de Dorpsraad
Nieuwerkerk de uitgestelde openbare
Dorpsraad vergadering met als thema:”Laat
ze niet verzuipen” De vergadering is be-
zocht door ongeveer 90  dorpsbewoners,
waaronder de hele Dorpsraad en een aantal
gemeenteraadsleden. 

De Dorpsraad had diverse mensen en in-
stanties uitgenodigd voor de forumdiscussie
burgemeester Rabelink, gedeputeerde  Van
Heukelom, mensen van de  alcohol poli,
dhr. M. van der Weele, Praeses PKN en
penningmeester Stichting School met de
Bijbel, dhr. A. Nijssen, voorlichter alcohol
preventie, de voorzitter SKNWK,  en ver-
tegenwoordigers van de politie

Voorzitter Dekker heete iedereen welkom
en wenste  iedereen een goed, gezond en
gelukkig  2014 toe.

Vervolgens kreeg burgemeester Rabelink
het woord als gespreksleider van het forum 
“Laat ze niet (ver) zuipen”  .
Samenvatting forumdiscussie:
Alcohol is een groot  probleem  onder de

jongeren. Vooral het coma zuipen baart zor-
gen.  Vorig  jaar werden 33 jongeren in
coma  binnen  alcoholpoli Zeeland ge-
bracht . Vroeger waren er minder soorten
alcoholische dranken , en hadden de jonge-
ren minder geld.
Ook  de aanwezige ouders werden op hun
grote verantwoordelijkheid naar hun kin-
deren toe gewezen. Duidelijk wordt, dat al-
cohol de hersenen beschadigt als de
hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.
Niet alleen de wat oudere jeugd  zorgt voor
problemen : de jongste  die in  coma werd
binnengebracht , was 12 jaar oud. Heel veel
jongeren komen door overmatig alcoholge-
bruik op latere leeftijd in een  gesloten in-
richting  terecht.
Ook de (zuip)keten vormen een onderdeel
van het probleem. Er was een gebruiker van
een keet met zijn ouders aanwezig. De ou-
ders  willen weten wat er gebeurt in de keet
en ze hebben een eindtijd bepaald, waar de
jongeren zich aan  houden.  De burgemees-
ter zegde toe, dat hij een keer zou komen
kijken. 
Na afloop van de interessante  discussie
werden alle aanwezigen en met name de
jongeren  bedankt voor hun aanwezigheid

en deelname aan deze discussie .

De politie, dhr. F. Hullekes vond de kern
Nieuwerkerk  wat jongeren betreft een rus-
tige kern,  waar de overlast   eigenlijk wel
mee valt.
Wat inbreken betreft , dat is afgelopen jaar
wel tien keer raak geweest. Dus  vraagt de
politie of iedereen goed op wil letten . De
politie geeft als advies daarbij ook naar
vreemde auto�s  te kijken, als die een paar
keer voorbijrijden. Als mensen een inbraak
zien gebeuren, worden ze verzocht gelijk
112  te bellen.
Een bezoeker zegt, dat als je de politie belt,
het dan erg lang duurt eer doorgeschakeld
is naar de meldkamer. Volgens de politie
helpt  het als  je gelijk zegt dat het  voor
Zeeland is. De landelijke meldkamer voor
mobiel bellen zit namelijk in Driebergen. 
Mevr. P. Asselberg  is jeugdpolitieagent:  als
een jongere gepakt is met teveel alcohol op,
gaat zij  met deze jongere  en de ouders pra-
ten.
Na de pauze was het huishoudelijk gedeelte
met  afscheid van bestuurslid mevr.J.M.
Brouwer die  bijna vier jaar lid geweest van
de dorpsraad , het laatst als penningmeester.
Verder werd dhr.P.F.Vleugel welkom gehe-
ten als nieuw bestuurslid.

Foto’s en tekst: P.F.Vleugel

Een van de basisschoolkinderen leest haar gedicht voor, met
op de achtergrond de dorpsraadleden dhr. Dekker,  mevrouw
Brouwer en dhr. Kort.

De voorzitter van de Dorpsraad dhr. Dekker herdacht de
slachtoffers van de Ramp bij het monument op de begraaf-
plaats.

Herdenking van 
de Watersnoodramp
De jaarlijks herdenking van de Water-
snoodramp,  georganiseerd door de Dorps-
raad werd op  zaterdag 1 februari 2014
gehouden op de begraafplaats aan de Van
Veenstraat Ondanks de kou waren er veel
mensen  gekomen. Ook waren alle  kinde-
ren van de hoogste klassen van de beide ba-
sisscholen er . Zij hadden gedichten over de
Ramp gemaakt en mochten die zelf voor-
dragen. De voorzitter van de Dorpsraad
legde samen met kinderen een krans voor
de slachtoffers. De muziek van Nieuwer-
kerk speelde enige plechtige stukken en
wethouder Houtekamer hield een toe-
spraak. Daarna was er nog een  samenzijn
in Punt 3.

De muziek speelde op de begraafplaats 
bij de vlag die halfstok hing.

De kranslegging
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Jedaja stelt zich voor..! 
Graag nemen we jullie op een willekeurige woensdagavond mee naar verenigingsge-
bouw ‘Salem’. Wanneer we het gebouw naderen, horen we al de eerste klanken..
Zachtjes openen we de deur en daar zien we het volgende: 
Zeker vijftig enthousiaste kinderen kijken naar de man die voor hen staat. Hij zwaait
zijn arm om-
hoog..en dat
is het teken
om te begin-
nen! Zang-
oefeningen
als do-re-mi-
fa-so-la-ti-do
tot de schoe-
nenpoetsma-
chine en de
f i e t s - v a n -
piet-paaltjes
klinken om
de stemmen
op te war-
men en
daarna is het tijd voor het echte werk: de liederen voor het volgende concert. Met
ronde monden en uit volle borst wordt er gezongen; wat doet iedereen goed mee! Het
is prachtig om de interactie tussen de dirigent en de kinderen te zien. 

Al veel te snel is het oefenuurtje voorbij en is het tijd om naar huis te gaan.. Maar
niet getreurd, want volgende week mag je weer komen! 
Dirigent Frans Nieuwenhuyzen en deze groep enthousiaste kinderen vormen namelijk
kinderkoor Jedaja. Wekelijks oefenen zij van 18.45-19.45 uur in ‘Salem’. Natuurlijk
zijn alle kinderen (ook jongens!) in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar welkom om te komen
zingen. Dus: als je graag zingt, kom dan je stem laten horen! 

Nadat de kinderen naar buiten gegaan zijn, komen er opnieuw mensen ‘Salem’ bin-
nendruppelen. Het valt ons op dat het vooral meiden zijn.. een twintigtal in totaal.
Wanneer we vragen wat zij hier komen doen, antwoorden ze enthousiast: ZINGEN! 

Het blijken
de leden van
meisjeskoor
Jedaja te zijn
die, eveneens
onder de lei-
ding van diri-
gent Frans,
hun reper-
toire komen
oefenen. Van-
uit de kring
waarin ze zit-
ten en staan
draagt ieder
lid haar
steentje bij

aan het twee- of driestemmig gezang. Maar.. behalve de stemmen die we horen zingen,
klinkt er zo nu en dan ook een schaterende lach of onderdrukt gegiechel. Het is er
een gezellige boel! 
Gelukkig weet de dirigent de dames goed onder de duim te houden, zodat er hard
geoefend kan worden voor het eerstvolgende concert van Jedaja: 7 juni in de kerk van
de Ger.Gem. in Nieuwerkerk. Mogen we jullie dan onder het publiek begroeten? 

Ook de dames van het meisjeskoor zouden het erg leuk vinden om nieuwe leden te
verwelkomen. Dus, voor alle vrouwelijke dorpsgenoten die jonger zijn dan 30 jaar
hebben we deze uitnodiging: kom eens gezellig sfeerproeven en meezingen! We oefe-
nen iedere oneven week op woensdagavond van 20.00-21.00 uur. Kijk voor een kleine
impressie vast eens op: www.meisjeskoorjedaja.webklik.nl. 

TV Duiveland
In de kantine en op 4 banen en het mini-
baantje van tennisvereniging Duiveland is
het immer gezellig. Voor de leden van 8
tot 88 jaar worden er jaarlijks diverse ac-
tiviteiten georganiseerd en ook voor niet-
leden is er de mogelijkheid om eens een
balletje te komen slaan.

Zo organiseert TV Duiveland op dinsdag
20 mei en dinsdag 3 juni vanaf 19.30 uur
een tennisavond waarop volwassenen
kennis kunnen maken met tennis en de
vereniging. Voor de jeugd is er op maan-
dag 2 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur een
tennisavond waarop verschillende spelle-
tjes en wedstrijdjes worden gedaan met
én zonder bal of racket. Voor degene die
nog geen tennisracket in hun bezit heb-
ben, zijn er uiteraard genoeg voorradig op
deze avonden.

Van 21 tot en met 30 wordt er op het
tennispark ‘De Grut’ een toernooi ge-
houden voor alle KNLTB-leden geboren
vóór 1980. Dit Gruttepikkers Veteranen-
toernooi staat al jaren garant voor veel
leuke wedstrijden en veel gezelligheid op
de club. Op Hemelvaartsdag worden alle
kwart- en halve finales gespeeld; kom dus
donderdag 29 mei even langs en steek je
hoofd ook de hoek om, want bij de buren
van SKNWK is er het welbekende ‘on-
derling toernooi’.

Van 9 tot 22 juni strijden de leden van TV
Duiveland om de titel ‘Clubkampioen
2014’; wie weet grijp jij deze titel wel als
nieuw lid? Kijk voor meer informatie op
de website en volg TV Duiveland op face-
book en twitter. Of kom gewoon eens
langs op het tennispark. 
Graag tot ziens 
bij TV Duiveland!
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Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers 
en belangstellenden. 

Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten? 

Een mooi reisverhaal? 

Een advertentie te plaatsen? 

Dan kunt u contact opnemen via 

gruttenpraet@gmail.com

Wij proberen deze in het volgende
nummer te plaatsen.  30 September
2014 is onze laatste inzendingsdatum
voor de volgende Gruttenpraet. Is uw
club niet aangeschreven voor een
stukje of agenda, dan horen wij dat
graag. 
Heeft u geen email, dan kunt u uw
schrijven afgeven bij kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, Nieuwerkerk, of kunt u
bellen naar Roelie: 0636 433 272.

Het zou kunnen dat je niet in het dorp
woont en toch heel graag 2 keer per
jaar een “Gruttenpraet” op de mat wilt
hebben. Dat is geen probleem; je kan je
adres doormailen en voor 5,- euro per
uitgave zorgen wij ervoor.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door vele vrijwilligers en sponsors. 

Wij bedanken iedereen die ons heeft
geholpen.

Stichting  
Hart voor Hongarije
Wij  willen u graag informeren over het
werk van de stichting "Hart voor Hon-
garije". Ons hoofddoel is
evangelisatie. Omdat
veel volwassenen (nog)
niet kunnen lezen en /of
schrijven in Hongarije
doen we dit door veel
kinderen van het evange-
lie te vertellen en door-
middel van het uitdelen
van (kinder) Bijbels hier-
door bereiken we ouders
en kinderen. We willen
de arme bevolking be-
moedigen met het evan-
gelie van Jezus Christus. Naast deze
vorm van hulp willen we de vele armen
in Hongarije en daarbij in het bijzonder
ook de Roma zigeuners  helpen. Vooral
de mensen die in bittere armoede leven
en weinig of geen hulp ontvangen.

Hongarije maakt inmiddels deel uit van
de EU. Toch is het wat voorbarig om te
denken dat de armoede nu opgelost is.
De werkeloosheid is er groot, vervoers-
mogelijkheden minimaal en velen heb-
ben een zeer armoedig bestaan. Er is

nog steeds grote armoede in de buiten-
gebieden, die in de grote steden niet
zichtbaar is. Er zijn veel bouwvallige
woningen waar mensen wonen onder
mens-onwaardige omstandigheden.

Ons werkgebied is Zuid West Honga-
rije, op dit moment werken we vanuit
Zador en Szigetvar.
Ongeveer 7 keer  per jaar gaat er een
transport met kleding en hulpgoederen
naar Hongarije.
Dit transport wordt gerealiseerd door
eigen mensen van de stichting en in
Hongarije ter plaatste uitgedeeld.

We willen u uitnodigen kennis te nemen
van het werk. Als u mogelijkheden
heeft om op een of ander wijze het werk
te steunen horen we het graag van u.
Via onze website kan u onze werkzaam-
heden volgen
www.hartvoorhongarije.nl
Wij werken vanuit de Unastraat 46 te
Nieuwerkerk
Wij verkopen daar potten heerlijke  ei-
gengemaakte jam in de smaken: 
aardbeien, rabarber, aalbessen, zwarte
bessen en appelmoes.  

Door deze jam te kopen on-
dersteund u het werk in
Hongarije ! 
per pot € 2,50   

Alle inkomsten zijn be-
stemd voor Hongarije,
transportkosten en opslag
komen niet ten laste van de
stichting. 

De stichting heeft 

een ANBI keurmerk. 
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Verslag van een rondreis met onze

kampeerauto (camper) door Marokko.

2 Gruttenpikkers 
in Noord Afrika.

door Wilma en Albert Talen.

Op 8 februari 2012 vertrekken we om
10.00 uur, het vriest  10 graden en er ligt
een pak sneeuw in Nieuwerkerk. Onze
bestemming is Tarifa in zuid Spanje
waar we moeten verzamelen voor een
groepsreis door Marokko met 20 cam-
pers. De deelnemers komen uit alle hoe-
ken van Nederland, van Groningen tot
Limburg, en Noord Holland tot Zee-
land. Hierbij zijn 2 reisbegeleiders,
echtparen van de NKC, de Nederlandse
kampeerauto club. Via Tours en Biarritz
in Frankrijk, het is nog steeds koud,
gaat het naar Madrid. Ook daar vriest
het ‘s nachts nog steeds 5 graden. 
Wel kunnen we overdag met de winter-
jas aan goed rondlopen en alle fraais be-
kijken. Daarna door naar Granada, met
‘s nachts min 1 graad wordt het al beter.
Dan komen we aan bij Marbella en daar
is het korte broeken weer. Op de cam-
ping barst het van de overwinteraars,
voornamelijk Engelsen.  Wij vragen ons
af wat die daar hele dagen doen, waar-
schijnlijk alleen maar luieren,  koffie
bier en wijn drinken, niks voor ons, be-
halve dat laatste dan. Maar wij moeten
door naar Tarifa, waar we op 15 februari
aankomen, inmiddels hebben we er al
ruim 2.500 km opzitten. Tijdens deze rit
krijgen we enigste regenbui van heel de
reis. Wel lekker, dan kan de onderzijde
van de camper schoonspoelen vanwege
het strooizout. Na 2 dagen ‘s morgens
vroeg op de boot naar Tanger. De over-

tocht duurt een uurtje. We zijn in Ma-
rokko en dat is goed te zien. Tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst  welke we
een paar maanden voor vertrek hadden
waren we al gewaarschuwd dat we een
cultuurschok zouden krijgen en dat was
niets te veel gezegd. Gelukkig regelde
de reisleider alle papieren, waarbij hij
de nodige loketten af moest en hier en
daar wat papiertjes van een bepaalde
soort moest achter laten, die heten daar
dirham, bij ons zijn dat euro’s. Ondanks
de beschrijving in het reis boek, rijdt
bijna iedereen verkeerd, d.w.z. we
komen elkaar diverse keren tegen. Dan
mis je de tomtom toch wel. Gelukkig
hoeven we die dag maar 30 km te rijden
naar Le grotte de Hercule, de eerste
camping. Aha, zo ziet een camping er
dus hier uit. We zijn  gelijk in een heel
andere wereld. Kamelen liggen te
wachten voor een ritje, maar wij bezoe-
ken de grotten en een groentenmarkt,
alle koopwaar ligt op straat uitgestald.
We hebben zon en 19 graden en kunnen
‘s middags dus lekker buiten zitten. Zo
trekken we  langs de kust naar het zui-
den en komen in Meknes, Daar de Me-
dina (oude stad) bezocht en de souk
(markt). Georganiseerde excursie met
paardenkoetsen naar de paleizen en de
graanschuren, inclusief warme lunch.
Onze 1e reisbegeleider is van origine
Fransman en de tweede taal in Marokko
is Frans, dus dat komt mooi uit, hij re-
gelt echt alles voor ons.
Inmiddels is het 23 februari en zullen
we de camper maar eens laten wassen.
Ze springen er letterlijk en figuurlijk
met 3 man op en maken zelfs de bin-
nenzijde van de cabine schoon, kosten
40 dirham is ca. 4 euro voor drie kwar-
tier werk. Ja geef dan maar eens geen
fooitje, dat kunnen we niet maken. Ge-
lijk diesel getankt, is ongeveer de helft
goedkoper dan in Nederland.  24 Fe-
bruari hebben we een excursie met een
bus naar de stad Rabat en bezoeken een
koninklijk paleis en het mausoleum.
Enige dagen later gaan we met de bus
naar Casablanca en bezichtigen de be-
kende op één na grootste moskee ter
wereld, prachtig. De allergrootste staat
in Mekka. Dan over de autoweg naar El
Jadida, naar een camping met bijzonder
slecht sanitair, gelukkig hebben we alles
zelf aan boord. Een medereiziger was
onderweg gestopt voor een strandwan-
deling, bij terugkomst blijkt er ingebro-
ken te zijn in de camper, er is van alles
weg. 
Wij kopen op de markt een tenue van
F.C. Barcelona voor één van onze klein-
zoons voor 7 euro. Natuurlijk na het no-
dige afdingen. We gaan door via de kust

naar Safi. Overigens rijden we nooit in
konvooi, ieder heeft een reisboek met
de route naar de volgende verblijfplaats.
Iedereen is de hele dag vrij om te gaan.
Alleen wil men dat je voor een bepaalde
tijd binnen bent. De wegen zijn over het
algemeen slecht, putdeksels zijn niet te
zien, als die er al zijn liggen ze veel
lager dan het wegdek. Dus ook de bij-
rijders hebben naast het kaartlezen een
drukke taak om op te letten op oneffen-
heden, stenen e.d. Snel rijden is dus uit-
gesloten, maar ook niet nodig,
onderweg is er zoveel te zien dat je van
de ene verbazing in de andere valt. Bij
aankomst ’s middags happy hour  met
de groep op de camping. Bepaalde
dranken zijn in dit land niet of nauwe-
lijks verkrijgbaar, maar enkele ervaren
reizigers hadden thuis al het nodige in-
geslagen. Eerlijk zullen we alles delen.
De volgende dag bezoeken we het dorp
Safi met simpele pottenbakkers werk-
plaatsjes. 
Dezelfde medereiziger die eerder besto-
len is - hij heet Jan de Boer en is niet
groot van stuk - wil  ‘s morgens wegrij-
den, een grote klap en een hoop gesis,
hij heeft een luchtgeveerde camper en
er is een veerbalg kapot gesprongen.
Wij zeggen: het zal Jantje de Boer weer
niet zijn (dit voor de ouderen onder u).
Hij kan niet meer verder en heeft meer
dan een week moeten wachten op on-
derdelen. Wij gaan intussen verder naar

de plaats Ounara, naar een camping
onder Franse leiding, de enigste cam-
ping in Marokko waar we op gras ge-
staan hebben. Op de andere plaatsen
was het er gewoon niet. Met een hele
slechte autobus, een belevenis op zich,
naar het centrum met veel winkeltjes en
werkplaatsjes met houtbewerking. De
volgende dag naar een Argan coöpera-
tie, er werken alleen vrouwen, hier wor-
den olie, crèmes en zeep gemaakt. Dit
is heel bekend en schijnt heel goed te
zijn. Dan verlaten we de kust en gaan
over een goede weg naar Marrakech.
Overigens zijn er vlakbij de grotere
plaatsen speciale supermarkten voor
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buitenlanders, hier doen we van tijd tot
tijd inkopen, waaronder vele grote fles-
sen drinkwater. Brood en fruit kun je
overal langs de kant van de weg kopen
in de kleine stalletjes. We blijven enkele
dagen in Marrakech, en gaan o.a. met
een gids naar de tuinen van Yves St.
Laurent. De stad is zeer interessant, met
een groot plein waar van alles te bele-
ven is, van slangenbezweerders tot
waarzegsters en artiesten. Tegen de
avond worden er razendsnel een groot
aantal eetkraampjes opgebouwd, zeg
maar mobiele restaurantjes waar van
alles te verkrijgen is, met de geuren en
de verlichting een belevenis om nooit te
vergeten.

Van daar uit gaan we het  gebergte de
hoge Atlas over met een pas van 2.260
meter waar sneeuw ligt en een prachtig
ruig berglandschap naar een mooi leem-
dorp. Hier krijgen we de volgende mor-
gen het bericht dat een goede kennis
plotseling is overleden. Dit stemt ons
erg triest. De volgende dag gaat het
weer verder en bezoeken we onderweg
film studio’s en decors in de woestijn
waar vele bekende films zijn opgeno-
men. We gaan steeds zuidelijker en in-
middels is het ‘s middag ca. 25 graden.
De bevolking wordt ook donkerder van
huidskleur.
We zijn in Zagora op het zuidelijkste
punt van onze reis en echt in de woes-
tijn. We maken een wandeling van 8
km. En bezoeken een oase en een
kashba. Inmiddels is het 14 maart en rij-
den we via Gorges de Dades, een berg
kloof met wanden van honderden me-
ters hoog, zeer indrukwekkend, naar de
volgende plaats. Vlak bij een dorp
steekt vanuit het niets een hond de weg
over, bruingrijs van kleur, zoals bijna
alles daar, deze komt onder de camper,
we horen een hoop gejank, ik kijk in de
spiegel en zie hem er achter weer onder-
uit komen en nog weglopen ook. 
We zijn maar niet gestopt. We hebben
allen geluk gehad. Als je wilt stoppen
onderweg en je eindelijk een plaatsje
hebt gevonden - parkeerplaatsen zijn er
niet - staan er binnen  de kortste keren

kinderen om je heen. Wilma zegt: “het
lijkt wel of ze onder de stenen vandaan
komen” en die zijn er daar genoeg. We
zijn gewaarschuwd om hun niets te
geven, eerst vragen ze om snoep, dan
om pennen, eten en drinken en daarna
geld. Dus we moeten streng zijn en hun
met de nodig stemverheffing wegstu-
ren. MERDE.
Op de camping met de groep bij elkaar
gezeten, wat gedronken en moppen ge-
tapt, heel gezellig. We zijn in Merzouga
en gaan met 4-wiel aangedreven auto’s
naar de woestijn  de “black desert”.
Een groot gedeelte is bedekt met een
soort zwarte steenslag, dat hadden we
niet verwacht.
Als we de chauffeur naar de airco vra-
gen zet hij de ramen open en geeft nog
wat gas bij, zodat de stofwolken zo mo-
gelijk nog groter worden. Hij denkt
zeker dat we op onze reis nog niet stof
genoeg hebben gezien en geproefd.
We drinken thee bij de nomaden en eten
Berber pizza, wel lekker, en zoeken fos-
sielen.
En we bekijken mijnen waar onder pri-
mitieve omstandigheden mica en lood
worden gewonnen.
‘s Avonds per kameel in de woestijn de
zonsondergang bekijken. Hier zijn de
zandduinen weer oker geel, zoals wij
het kennen van de televisie. Daarna kij-
ken we voetbal, we hebben nog steeds
ontvangst van de Nederlandse zenders
op onze TV met satellietschotel, dus dat
zit goed. We rijden een stuk noordelij-
ker en staan op een hoogte van 1.500
meter, hier is het een stuk frisser. We
gaan met gammele busjes de bergen in
voor een wandeling. We zijn al gerad-
braakt eer dat we beginnen.
We bezoeken een Berberhuis en een
schooltje, wat er naar onze begrippen
zeer armoedig uitziet. Hier worden
spullen voor de kinderen uitgedeeld
door onze organisatie en de camping-
baas. We gaan vervolgens naar de stad
Fes en bekijken onder andere een leer
looierij waar onder erbarmelijke om-
standigheden leer wordt bewerkt. Door
een heel groen en vruchtbaar gebied
waar veel groente en fruit  wordt ver-
bouwd rijden we noordwaarts. We
komen vlak langs het Rif-gebergte,
waar blijkbaar grondstoffen voor drugs
geproduceerd worden. Onze laatste stop
in Marokko is Chefchouen, ook wel in
de volksmond de blauwe stad genoemd.
Een heel leuk plaatsje. Albert laat zich
scheren voor 15 dirham (€ 1,50) en
mouwen van een vest korter maken (20
dirham) ‘s avonds slotavond in een res-
taurant met diner, cadeautjes, toespra-
ken en zingen, dit was een succes.

De volgende morgen, op weg naar Tan-
ger, krijgen we telefoon van de leiding
dat de boten naar Tarifa niet varen we-
gens de harde wind. We moeten via een
andere haven - hier worden de campers
doorgelicht op de aanwezigheid van
drugs -  naar Alqeciras in Spanje. Maakt
voor ons niet zoveel uit, maar is weer
een hoop geregel voor de leiding, het
duurt erg lang maar het komt goed, het
is langer varen maar we worden niet
zeeziek. Dan naar de camping waar we
begonnen zijn in Tarifa. Eindelijk weer
lekker kunnen douchen. Laatste happy
hour.
De volgende dag gaat iedereen weer
zijn eigen weg. Wij gaan naar huis,
maar anderen gaan nog vakantie vieren
in Spanje of Portugal. Het is inmiddels
eind maart en voorjaar. 
Marokko is een prachtig maar arm land,
en niet erg schoon. Behalve waar de di-
verse paleizen van de koning zich be-
vinden. Een land vol tegenstellingen,
met een gevarieerd landschap, van een
langgerekte kustlijn met stranden, tot
dorre vlaktes, ruige bergketens met ero-
sie, palmen en woestijnen, alsmede
vruchtbare landbouwgrond. 
We doen er een week over om naar huis
te rijden, totaal hebben we uit en thuis
ruim 8.200 km afgelegd. 
Het is inmiddels 1 april. Enne, het is
geen grap, we hebben het bijna twee
maanden goed uitgehouden met z’n
tweeën op twee vierkante meter.
We denken nog vaak aan deze mooie
reis terug.

Groeten aan de lezers, 
van Wilma en Albert.
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S.K.N.W.K. viert 
60 jarig jubileum
Op 6 mei 1954 werd S.K.N.W.K. opgericht.
Het is een fusieclub tussen voetbalvereniging
S.I.N.O.T.O (Samenspel Is Nodig om te
overwinnen), korfbalvereniging D.S.S. en vol-
leybalvereniging Nieuwerkerk.

Op de fusievergadering in 'de
Meebaal' gehouden op 12 de-
cember 1960, waren 41
stemgerechtigde leden aan-
wezig (bijna de helft!).
Dhr. J.J. Buysse fungeerde
deze vergadering als voor-
zitter. Voorafgaande aan
deze vergadering waren de
besturen van de betrokken
verenigingen bijeen geweest
en hierin werd men het in be-
ginsel eens, zodat een mogelijke
basis voor een fusie aanwezig was. 

De drie verenigingen bespraken dit voorstel
in hun eigen ledenvergadering en ook hierin
verklaarden de leden zich in beginsel akkoord.
Tijdens de fusievergadering blijkt dat met al-
gemene stemmen tot kombinatie wordt be-
sloten. Over een nieuwe naam is de
vergadering het vrij snel eens. Na aanvankelijk
tot s.v.N.W.K. te hebben besloten, meent dhr.
Luwema dat sportkombinatie beter met de
nieuwe situatie overeenkomt, hetgeen de aan-
wezigen beamen, zodat de sportvereniging in
't vervolg de naam zal dragen: 
Sport Kombinatie NieuWerKerk.
Op 6 mei 2014 bestaat de club dus 60 jaar.
Uiteraard willen we hier als club bij stil staan.
Daarom worden er diverse activiteiten geor-
ganiseerd op sportpark ‘Het Springer’ in
Nieuwerkerk.

Programma 60-jarig jubileum

Woensdag 28 mei 2014:
Finale van penaltybo-
kaal Schouwen Dui-
veland. Hieraan
nemen de winnaars
van de voorrondes
van de F-, E- en D-
pupillen van alle ver-
enigingen van
Schouwen-Duive-
land deel.

Donderdag 29 mei
2014:

35e editie Onderling
S.K.N.W.K.-Tour-
nooi. Inmiddels een
traditie op Hemel-
vaartsdag is het On-
derling Tournooi met
deelname van alle se-
niorenteams van
S.K.N.W.K. Daar-

naast doen vele oud-spelers en Ex-
S.K.N.W.K.-ers mee. Na afloop van dit ge-
zellige tournooi is er op sportpark ‘Het
Springer’ een barbecue.

Vrijdag 30 mei 2014:
Gedurende de gehele dag wordt er voor de
jeugdspelertjes van S.K.N.W.K. een sport-
en speldag georganiseerd. ’s Avonds is er

voor de jeugd ook nog een feest-
avond.

Zaterdag 31 mei 2014:
Joachim Glerum Jeugdtoer-

nooi. Vanaf ’s morgens
9.00 uur wordt de 13e
editie van het Joachim
Glerum Jeugdtoernooi
georganiseerd. Een toer-
nooi voor E- en F-pupil-
len. Hieraan doen vele

verenigingen mee van
Schouwen-Duiveland, maar

ook uit andere delen van Zee-
land. Dit toernooi is vernoemd

naar Joachim Glerum. Een jeugdlid van
S.K.N.W.K. die in 2002 is overleden aan
kanker. Een paar maanden na zijn overlij-
den werd voor de 1e keer dit jeugdtoernooi
georganiseerd. Als eerbetoon heeft dit toer-
nooi zijn naam gekregen.

Overigens wordt er elk jaar een goed doel ge-
koppeld aan dit toernooi. Voor elk gescoord
doelpunt wordt namelijk door de Familie
Glerum € 2,- in een potje gedaan. Ook wordt
er op deze dag op het sportpark  gecollecteerd.
Het geld dat op deze dag wordt opgehaald
gaat al een aantal jaren naar zieke kinderen in
Malawi.

Receptie/feestavond
’s Avonds is er i.v.m. het 60-jarig bestaan een
receptie. Aansluitend is er op ons sportpark
een feestavond met muzikale omlijsting van
de band Dexter. Tevens is deze avond de trek-
king van de jubileumverloting met een paar
hele mooie prijzen.

Vrijdag 6 juni 2014:
3e editie van het Mini-Bedrijventoernooi.
Dit is een toernooi voor onze sponsoren.
Zij komen zelf met een team en nemen met
dit team deel aan het Mini-toernooi waarin
ze dus wedstrijden spelen tegen andere
sponsorteams. Na afloop van het toernooi
wordt onder het genot van een hapje en een
drankje nog gezellig het toernooi geëvalu-
eerd.

Zaterdag 7 juni 2014:
De Wereldregio Bokaal is het ‘officieuze’
kampioenschap van Schouwen-Duiveland.
Hieraan doen de eerste elftallen van alle
voetbalverenigingen van Schouwen-Duive-
land mee. In 1976  is dit toernooi gestart
als de Schouwen-Duiveland Toernooi en
werd toen georganiseerd door W.I.K. ’57
uit Kerkwerve. Overigens werd deze eerste
editie toen gewonnen door S.K.N.W.K. (de
winnaars staan op bijgevoegde foto).

Inmiddels heet dit toernooi al jaren Wereld-
regio Bokaal. I.v.m. het 60-jarig bestaan is
S.K.N.W.K. dit jaar dus de organisator.

De trotse winnaars van de eerste editie van het
Schouwen-Duiveland toernooi in 1976,
S.K.N.W.K. 1

Op de foto staand v.l.n.r. 
Wim Matthijsse, Arie Kristalijn, Joost Folmer,
Dick van Driel, Banus Neele, grensrechter Jaap
de Bruine, Piet Stoutjesdijk, Hans Stoutjesdijk,
Piet Vreeke, Huib de Valk en Piet Slootmaker.
Zittend v.l.n.r. 
Joop Wandel, Cees Prooij, Wim van Putten, Arie
Folmer, Jan Tierie, Cor v/d Linde, Kees Rade-
walt, Peter Regeer en trainer Geert v/d Wielen.
Van de 19 spelers die ingezet werden ontbreekt
alleen Peter de Vlieger. 
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Monique en Zehher
Als je een grote Amerikaan door de Hoge
Kerkstraat ziet rijden, dan heb je dikke kans
om Monique de Goede of Zehher Khezam
daarin te zien. Ruim drie jaar wonen ze nu
in Nieuwerkerk. Een verrassende keuze
voor deze dertigers, die vanuit Rotterdam
een karaktervol huis met tuin zochten.
Monique werkt als Hoofd Administratie bij
Goossens Wonen & Slapen in Leiderdorp.
Monique en haar broer zijn in Suriname
geboren, maar in Spijkenisse opgegroeid.
Haar vader is Nederlands en moeder In-
disch. Ze zijn weer terug geëmigreerd naar
Suriname, maar komen Nederland regel-
matig opzoeken. Zehher werkt als civiel-
technisch ingenieur bij Gemeentewerken
Rotterdam. Zijn werk behelst wegen- en
waterbouw, zoals de Maeslantwaterkering,
dijken en reconstructies van wegen en wij-
ken. Zijn Libische vader en Nederlandse
moeder hebben elkaar ontmoet in Enge-
land, waar hij voor studie en zij op vakantie
was. Maar zij wonen nu alweer 35 jaar in
Vlaardingen. Zehher heeft twee zussen en
een broer.

Zehher en Monique hebben elkaar leren
kennen in de kantine van Gemeente Rot-
terdam, waar destijds Monique werkte op
de achttiende verdieping en Zehher op de
achtste. Tijdens een praatje met een broodje
kwamen ze erachter dat ze elkaar wel heel
erg leuk vonden en gingen ze samenwonen
in een appartement in Rotterdam Over-
schie. Na drie jaar vonden ze het tijd wor-
den voor huisje, boompje, beestje en zijn ze
in Rotterdam en directe omgeving gaan
zoeken naar iets geschikts. Maar de Rand-
stad is duur en zo zakten ze steeds verder
naar beneden tot ze het oudste huis van
Nieuwerkerk hadden gevonden.
Het huis uit 1436 heeft nog veel oude ka-
rakteristieke elementen, zo is er een prach-
tige bedstee in de woonkamer en een mooie
open trap in de voorkamer naar boven, van-
waar je in een soort vide uitkijkt op de be-

nedenverdieping. Onder het huis ligt een
immens grote kelder en de dikste muur- die
grenst aan het slopje bij café Charly’s- is wel
anderhalve meter breed. 
Voor verenigingsleven is voorlopig nog geen
tijd, want er moet volop verbouwd worden.
Zehher’s vader is elektromonteur, waar hij
veel van heeft geleerd, en Zehher had al
eens eerder zijn huisje opgeknapt met be-
hulp van een buurman die aannemer is.
Het is goed te zien dat Zehher handig is.
De raamkozijnen hebben dubbel glas ge-
kregen, de elektra is vernieuwd en ook aan
isolatie wordt flink gewerkt. Zehher werkt
kamer voor kamer af, want het is een groot
project. Ook is er een babykamer getim-
merd, want binnenkort wordt er een kleine
verwacht.

In de schaarse vrije tijd die Zehher rest,
knapt hij de Amerikaanse Oldtimer op,
waarmee Monique naar haar werk rijdt. In
de schuur staan oldtime motoren (Honda
CBR1000 en chopper Yamaha Virago) die
hij opknapt en verkoopt als vintage moto-
ren. Monique houdt zich bezig met het in-
richten van het huis en natuurlijk nu alles
rondom hun baby. De twee bulletjes Pluk
en Djaila verstevigen het familiegevoel.
Het warme welkom in Nieuwerkerk heeft
hen verrast, zo kregen ze een taart van buur-
man Michaël en inmiddels willen ze niet
meer weg uit ons dorp. Wel moesten ze als
echte stadsmensen wennen dat iedereen el-
kaar begroet op straat: “Dat moet je in Rot-
terdam niet doen, dan denken ze dat je iets
van hen wil”. Maar het strand en bos dicht-
bij en de Randstad op een uurtje afstand
vinden ze samen met hun mooie huis een
ideale combinatie. De jaarlijkse straatbar-
becue vinden ze heel geslaagd en ook Nieu-
werkerkBruist! vinden ze leuk. Nog even en
ze voelen zich echte dorpelingen!

de Grutjes van Jacq.

Beste lezers,

Hierbij een kort berichtje uit het zwembad.
De winteractiviteiten lopen alweer op zijn
einde. In het najaar staan er echter weer volop
leuke activiteiten gepland. Daarover meer in
de volgende Gruttepraet.
Maar we hebben nog genoeg andere leuke les-
sen te bieden. 
Vindt u het leuk om lekker op muziek te be-
wegen en tegelijkertijd een heleboel spieren te
trainen? Dan is wellicht Aqua Zumba iets
voor u. Op woensdagmorgen hebben we een
les voor volwassenen. En of je nu 18 of 88
bent, echt iedereen kan er aan mee doen. Ook
voor de kinderen zijn er Aqua Zumba lessen
op de donderdag avond.

Naast de ABC lessen en Aqua Zumba lessen
zijn er:
- survivallessen, 
- snorkel lessen en
- lessen zwemvaardigheid
- zwemlessen voor volwassenen
- ouder en kind zwemmen

Bij zwemvaardigheid leer je na het C-diploma
nog betere zwemtechnieken aan. Bij de survi-
val lessen leer je verschillende technieken om
te kunnen "overleven" in bepaalde situaties in
het water. Hierbij kun je denken aan leren een
drijfmiddel te maken van de materialen die je
bij je hebt, weten hoe je het gat terug moet
vinden als je onder het ijs terecht bent geko-
men enz.. En bij de snorkel lessen leer je na-
tuurlijk alles omtrent het snorkelen.
Daarnaast krijg je bij alle bovengenoemde les-
sen allerlei verschillende extra opdrachten om
op speelse wijze nog meer technieken eigen te
maken.
Sinds kort zijn wij ook begonnen met zwem-
lessen voor volwassenen. Heeft u nooit goed
leren zwemmen, maar wilt u dat wel graag,
meldt u dan aan! De lessen zijn op dinsdag-
morgen van 9.30 - 10.15 uur en kosten € 8,-
per les. 
Verder hebben we al jaren ouder en kind
zwemmen op de vrijdagmorgen. Als het leuk
lijkt om samen met uw kind met andere ou-
ders en kinderen te bewegen in het water en
uw kind kennis te laten maken met het spelen
in het water onder leiding van de badjuf kunt
u gerust eens op de vrijdagmorgen komen kij-
ken en natuurlijk ook meedoen. 
Kijk voor de  juiste tijden even op onze web-
site: www.zwembaddolfijn/openingstijden.nl.
Daar vindt u ook aanvullende informatie over
het zwembad. Indien u vragen hebt, kunt u
deze natuurlijk ook altijd aan onze medewer-
kers vragen. Aanmelden voor de zwemlessen
kan ook in het zwembad.

Bestuur en medewerkers zwembad Dol-fijn.

Dol-fijn 
nieuws
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Keuveltje 
met Freek Hullekes 
door Roelie Deurloo

Freek Hullekes, onze wijkagent is 56 jaar waarvan hij 36 jaar hier op het eiland
werkt als politieagent. Hij woont en werkt vanuit Zierikzee waar het politiebureau
staat. De laatste 3 jaren is hij wijkagent over heel Schouwen-Duiveland. Samen
met wijkagent Asselbergs die speciaal voor de jeugd werkt. 

Volgens de landelijke norm is er 1 wijkagent per 5000 inwoners. Hij heeft er zijn
handen dan ook vol aan! In de toekomst komen er als het goed is meer wijkagen-
ten bij met ieder zijn gespecialiseerde taak. 

Voordat ik Freek sprak had ik bij het woord ‘wijkagent’ een beeld van een broms-
nor die op de hoek van de straat met zijn fietsje in de hand alles in de gaten houd
maar Freek geeft me een heel ander beeld. Hij is het type ‘pretoogjes en glimlach-
agent ‘. Zijn functie is om ‘het probleem wat zich aandient’ in goede banen te lei-
den. We hebben het hier wel over mensen met een probleem. Hij heeft de
contacten met instanties zoals de gemeente, Zeeuwland, maatschappelijk werk,
gezondheidsinstanties e.d. Een echt netwerk-specialist; hij heeft een kort lijntje
met deze instanties om zo met minimale bewegingen de juiste instantie in te lich-
ten over het voorkomende probleem-geval.

Bij een buren ruzie schakelt hij evt. Zeeuwland in als ‘probleem-eigenaar’, zoals
hij dat noemt. Voor de leefbaarheid is de gemeente ‘probleem-eigenaar’. Dit gaat
altijd in goede samenwerking. Hij kent de personen aan de andere kant van de
lijn.

De Politie is bezig met een reorganisatie naar Landelijke Politie waarin de korpsen
Zeeland en MiddenWestBrabant samengaan; meer samenwerken dus en ieder zijn
specialiteit. Zo streeft de politie, de gemeenten en dorpsraden samen naar leef-
baarheid. Leefbaarheid staat voor be-
trokkenheid, sociaal zijn. Dit is iets
waar Freek zelf in het dagelijks leven
voor staat maar ook zeker in zijn rol als
wijkagent. 

Veel problemen komen voort uit het
individualisme, het ego. Maar vereni-
gingen zoals op bijv. Nieuwerkerk zor-
gen voor saamhorigheid en sociale
controle. De overheid doet zijn stin-
kende best en o.a. de dorpsraad speelt
hier een belangrijke rol in. Maar eigen-
lijk zou het vanuit onszelf moeten
komen; ieder moet een steentje bijdra-
gen. Vanuit je opvoeding, geloofsover-
tuiging, je gevoel en verstand. 

En daarom denkt Freek dat het op zo’n
dorp als Nieuwerkerk goed leefbaar is!
Hier leeft dat gevoel! In zo’n kleine
kern voelen mensen zich beschermd.

Oproep ??
Een AED redt mensenlevens.

Elk jaar krijgt ook ons dorp te maken
met mensen die een hartstilstand krij-
gen.

Acute hulp is dan geboden.

Nu zijn er op Nieuwerkerk diverse
plaatsen waar een AED aanwezig is.
Omdat wij als dorpsraad niet beschik-
ken over de juiste informatie doen wij
de onderstaande oproep.

De dorpsraad wil graag in kaart bren-
gen hoeveel en waar er een AED aan-
wezig is. Zodat wij dat kunnen
publiceren op onze website.

Vandaar deze oproep: Heeft u een AED
in uw bezit wilt u dit dan melden aan
de dorpsraad via info@dorpsraadnieu-
werkerk.nl.

Bent u van plan in de toekomst een
AED aan te schaffen wilt u dan ook
reageren.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met J. C. Kort.

RECTIFICATIE
telefoonnummer:
In de Gruttenpraet van novem-
ber 2013 is abusievelijk een
verkeerd telefoonnummer ver-
meld bij de oud-papier-ophaler
van muziekvereniging O&U. 
Het nummer van Huib de
Valk moet zijn: 641846.
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In de Loensweg lopen in een weitje achter
een mooi spulletje - met een nestkast aan
de eerste grote populier - enkele
rijpaardjes; het zijn hobby-paarden.
Vooral meisjes houden van paarden. Ze
genieten ervan hun paard te verzorgen en
het te verwennen en er mee te rijden. Het
zijn echt en intens hùn maatjes.
Dora vindt het prettig dat er langs de
Loensweg aan de rechter kant een flinke
boomgaard is, die de noordenwind
tegenhoudt als je naar Zierikzee fietst. En
nu is aan de linkerkant ook een
kersenboomgaard gekomen, die in het
voorjaar voor het eerst vol bloesems
stond.
Kort nadat het waakzame hondje bij het
hoveniersbedrijf in de Loensweg  z’n
geblaf heeft gestaakt, slaan ze rechtsaf de
Capelleweg in. Daar rijden Theo en Dora
aan hun rechterkant  boerderij Buitenzorg
voorbij.
Theo is van boerenafkomst en is nog
geïnteresseerd in het boerenleven. 
Hij zegt tegen Dora: ‘Weet je dat hier
vroeger trekpaarden liepen in de wei?’
‘Ja, dat zal wel.’ Dora klinkt niet echt
enthousiast.
‘Hier was ooit stal Buitenzorg,’ vervolgt
hij.’ Van één van de van de Zande’s
boerden hier  en straks komen we bij een
ander bekend stal: stal Steenzwaan
onderaan de  Oudepolderdijk.’

Ze fietsen genietend van een lekkere
zonnetje voorbij boerderij Bouwlust en de
kersenboomgaard die daar nu naast ligt.   
Als ze bijna aan het einde van de
Capelleweg komen, zien ze in de wei geen
trekpaarden meer, maar schapen. Die wei
bij de boerderij is op enkele stukken na
weg. Het land is nu beplant met jonge
boompjes. De grond wordt gebruikt door
een boomkweker.
Geen Zeeuws trekpaard meer te
bekennen. Er lopen nu schapen. Dat was
nog niet zo lang geleden anders.Toen

liepen er elk jaar enkele robuuste
trekpaarden, oude en jonge en ook af en
toe een veulen.
In dit gedeelte van de Vierbannenpolder
boerden eertijds  leden van de familie
Steendijk.
Eén daarna woont daar nog en houdt nog
schapen.

‘Stal Steenzwaan’ was een bekende stal in
de wereld van het Zeeuwse trekpaard en
het won op paardenkeuringen veel
prijzen, wist je dat?’ vraagt hij aan Dora. 
‘Ja,’ zegt zij  duidelijk verveeld, ze heeft
dit al te vaak aangehoord. 
‘De merries hadden namen als Ada,
Carla, Ramona, Julia, Ilonka. Mooie
namen, waaraan je misschien iets opvalt?’
‘Oh, het zijn allemaal meisjesnamen.’ 
‘Klopt, maar ze eindigen ook allemaal op
een a.’
‘Oh,ja? Grappig.’ Dora klinkt nu wat
enthousiaster.

Stevig duwend op de trappers fietsen ze
de Oudepolderdijk op met naast hun in
de diepte het huis van de “baron”. Op de

dijk hebben ze een prachtig uitzicht over
het Steenzwaan, waar tientallen schapen
lopen te grazen. Schapen lopen niet graag
in het gareel. Die breken, als ze de kans
krijgen, uit. Dat kan soms tot verrassende
ontdekkingen lijden. 
In Palestina aan de Dode Zee zochten
bedoeïenen naar een weggelopen schaap
en vonden in één van de grotten van
Qumran oude kruiken. Die bevatten de
beroemde Dode Zee- rollen.
Op het erf van boerderij Bouwmanslust
lopen, als vanouds, een paar rijpaarden op
een weitje tussen de bomen.
‘Wat een verschil met die Zeeuwse
trekpaarden, die zijn grof, compact,
robuust en maken een logge indruk. Dit
zijn ranke, slanke paarden, die met hun
tanige benen lekker kunnen galopperen,’
zegt Theo.
‘Dit zijn zeker hobby paarden. Die
trekpaarden waren toch nodig voor het
werk op het land?’ vraagt Dora wat
onzeker.
‘Ja, deze paarden zullen nooit een gareel
dragen,’ antwoordt Theo. ‘Trekpaarden
werden ingespannen, dat wil zeggen dat
ze een gareel aan kregen en allerlei banden
en leidsels.
Ze liepen letterlijk in het gareel.’

Verderop in de buurt van boerderij
Weyde Line, die naam staat op het dak
van de schuur,  grazen onderaan de dijk
o.a.Welsh Mountain Ponies van een
Nieuwerkerkse makelaar. Op het laatste
stukje Oudepolderdijk staan
notenbomen. Veel rijpe noten hingen er
vorige herfst niet aan.
De wind weerstaan op deze hoge dijk
vergt zoveel kracht van deze bomen.
Zoveel dat de vruchtvorming in het
gedrang komt.
Ze steken de kruising met de Stolpweg,
bij de kaasboer, over en op de Noorddijk
fietsen  verder. Voorbij de Noordhoeve,
waar nu een veehouderij is. Vroeger stond
hier in het voorjaar elk jaar een perceel
asperges (‘luchte grond’ wellicht), waar de
opgroeiende jeugd asperges gingen steken
voor een zakcentje.
Dan fietsen via Stevensluis, de vroegere
haven van Nieuwerkerk,waar Dora
geïnteresseerd  de fraai aangelegde tuin
zachtjes fietsend bekijkt.

Bij de kruising met Galgeweg fietsen ze
nog een stukje rechtdoor over de
Noorddijk. Ze komen nu in het uiterste
noordoostlijke puntje van de
Vierbannenpolder. Hier aan de overkant
van de dijk lag vroeger het haventje van
Oosterland (‘de Staart’). 
‘Getsie!’ roept Theo ineens hard uit,
terwijl hij iets probeert uit te spugen. 
‘Zeg, je laat me schrikken,’reageert Dora.
‘Wat is er, een vliegje ingeslikt? 
D’r vliegt toch niet zoveel fernien.’

In het gareel.
Zoals de titel al verraadt, gaat dit verhaal vooral over paarden. Immers een gareel
is een deel van het trektuig waar werkpaarden mee ingespannen waren als ze voor
een werktuig werden gespannen.
Dora en Theo gaan op een aangename zomerse middag een rondje fietsen. Vanaf
de Kerkring rijden ze de Weststraat in. Langs het appartementencomplex
Agthoven (bijnaam: ‘de schuren’), dat vernoemd is naar Wilhelmina de Jonge-
van Agthoven. Wilhelmina woonde in het pand wat nu de woning op het adres
Hoge Kerkstraat 11 is.
Wilhelmina Cornelisdr. van Agthoven was grootgrondbezitser. Zij bezat heel wat
hectares grond in de Vierban-nenpolder rond Nieuwerkerk. Zij zal wel paarden
gehad hebben. 
Trek- en rijpaarden wellicht en die kan ze dan mogelijk bij smid Slager hebben
laten beslagen. 
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In het gareel
(vervolg)
‘Nou, ja, ik heb waarschijnlijk een flinke
vlieg doorgeslikt.’ Theo kauwt, nog steeds
een vies gezicht trekkend, wat navoelend
of hij nog iets in z’n mond heeft.
De betekenis van het woord fernien weet
hij al, daar vraagt hij Dora niet meer naar.
Theo weet uit z’n jeugd nog dat de
zwaluwnestjes in de paardenstal
ongemoeid werden gelaten, omdat die
het vliegend ongedierte (Dora’s fernien)bij
de paarden weghaalden.
Op de eerste boerderij, Krabbenhoeke,
aan de Krabbenhoekseweg aan hun
rechter hand zien ze ezels lopen, daarnaast
ook enkele rijpaarden. Bij de theetuin,
iets verder links, zien ze dan zowaar een
trekpaard achterin een weitje grazen. 
Het zal het enige trekpaard zijn dat ze
tegenkomen. 
Verderop in de weg  komen ze twee
meisjes in volledig rijtenue tegen op New
Forest pony’s. Aan hun blozende lachende
gezichten kan je zien dat ze veel lol
beleven aan het paardrijden.
Dat zijn de paarden van tegenwoordig,
denkt Theo. Shetland pony’s voor de
kleinsten dan een Newforester en daarna
een Welsh pony of een Gelders paard of
misschien een Fries.

Zwijgend fietsen ze verder, beiden in
gedachten. Plots zegt Theo: ’Weet je dat
de paar-denfokkers in september met de
top van de Zeeuwse trekpaarden naar
Den Bosch trokken. Met mooi
opgetuigde paarden. De manen en de
staart van het paard werden strak
gevlochten met gekleurde wol en raffia.
Slinteren noemden ze dat invlechten. En
om hengsten er nog indrukwekkender te
doen uitzien zetten ze die wel eens weken
vooraf  in een koude stal of buiten in de
koude nacht, want dan groeide hun
beenhaar goed.’
‘Hoe weet je dat nu weer?’ 
‘O, dat vertelde een Nieuwerkerkse boer
me een keer op een verjaardag.’
‘Hij zei toen ook dat je naast stal
Steenzwaan en stal Buitenzorg ook nog
stal Ruimzicht (aan de Stolpweg; nu
veehouderij) had en dat Koopman, van
Oeveren en Krepel (die in de jaren vijftig
naar de Noordoostpolder- de Noordoost-
vertrokken is) ook paarden hadden, die
ook nog al eens in de prijzen vielen.’ 

Als ze langs zo’n betonnen hokje rijden,
waar “ Levensgevaarlijk, hoge spanning” op
staat, zegt Theo:’Weet je nog, Dora, dat
we in het groene noorden van Portugal
fietsten? Wat Piet toen zei toen hij zo’n
hokje zag: hé, een PZEM kotje! ‘
‘Ja’, zegt Dora, ‘dat was lachen, echt Piet,
zo’n opmerking.’
‘

Dat waren toch van die oud
opslagschuurtjes voor graan, niet?’
‘Ja, en ik heb Piet gezegd bij ons in
Nieuwerkerk staat er nog één aan de
Ooststraat, helemaal aan het eind in de
bocht van de straat.’
In de Sluisweg, met mooie kleurige
akkerranden - die ze ook in de Loensweg,
de Krabbenhoekseweg en Velddamseweg
zagen - komen ze Han met z’n hond
tegen. Die komen ze wel vaker tegen.
Op de kruising Sluisweg Stoofweg zien ze
in de Stoofweg wat naderen.
‘Komt daar niet het  menwagentje, dat je
wel meer in de polder ziet? Die man ment
dan en vaak rijden er wat anderen mee.
Er staan twee Shetland pony’s voor.’
‘Ja, dat zou best eens kunnen. 
Da’s toevallig.’

‘Weet je dat ik nu op het rijmpje ben
gekomen, dat m’n vader over paarden
had. 

Het gaat zo: 
Hoe ‘t met paarden is gesteld
wordt door hun oren verteld
kunnen ze er niet meer tegen
dan zie je hun oren zachtjes bewegen
zijn ze kwaad, leggen ze ze plat
zijn ze bang, voor je weet niet wat 
dan staan ze strak naar voren
zijn ze ziek, dan liggen hun oren.

Mooi, hè?’

Als ze thuis zijn zegt Dora: 
‘Dat was weer een leuk fietstochtje.’
‘Zeker, ik ga nog even buiten zitten, 
het is nog lekker.’
‘O, Theo wil je dan eerst de rolemmer
achter zetten en kijken of die schoon is?’
‘Ja, doe ik,’zegt hij en denkt, gelijk weer
in het gareel lopen net als de trekpaarden
vroeger.

Jan de Jonge.

Met dank aan: dhr. J. van de Velde; dhr.
W. Kater en dhr. P. Verwijs.

Peter Vleugel in Dorpsraad
Nieuwerkerk gekozen

Mag ik me even voorstellen: 
Peter Vleugel. 

Ik ben geboren in Goes  in 1952 en daar
heb ik mijn jeugd doorgebracht. In 1976
ben ik in Zierikzee op de LTS  gaan wer-
ken en in de stad komen wonen. Later
heb ik op Zeeuwse dag-en avondscholen-
gemeenschap ( de MoederMAVO)  in
Zierikzee gewerkt. Sinds 1997 wonen  wij
in  Nieuwerkerk, in een Noors, houten
huis aan het Koningin Maudplein.
Ik werk  al ruim 20 jaar  in Rotterdam

op het VAVORijnmond College waar ik
geschiedenis en maatschappijwetenschap-
pen geef aan HAVO en VWO eindexa-
menklassen. Vaak werk ik ’s avonds.
Ik ben getrouwd
met Marjolein
Mandemaker en
wij hebben 2 vol-
wassen  kinderen
die in Barendrecht
en Tilburg
wonen. Sinds kort
hebben wij een
kleinkind: Lana.

Ik ben  lid van de
PKN  en kerkelijk
meelevend. Ik ben
lang  bestuurslid
geweest van de Vereniging Stad en Lande
van Schouwen-Duiveland en nu organi-
seer ik nog de jaarlijkse excursie.
Ik ga graag op reis naar berglanden  om
de natuur en  andere culturen  te zien.
Daar lees ik dan ook van alles  over.  We
zijn ook diverse keren naar Scandinavië
geweest.  In Nederland bezoeken we veel
musea en culturele activiteiten. 
De Zeeuwse folklore interesseert me zeer.
Kunstgeschiedenis is mijn hobby en daar
heb ik jarenlang cursussen in gegeven.
Een paar keer heb  ik een lezing in Nieu-
werkerk verzorgd,  bijvoorbeeld onlangs
over de Dodezeerollen.

Ik wil me nu inzetten ten gunste van de
Nieuwerkerkse gemeenschap. Mijn func-
tie is algemeen adjunct. Als iemand uit-
valt bij een vergadering of activiteit van
de Dorpsraad, zal ik diegene vervangen.
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Kennismaking met de 
Activiteitencommissie
van de Gereformeerde
Gemeente in Neder-
land te Nieuwerkerk

Wellicht heeft u al diverse flyers in uw bus
ontvangen van onze commissie. Daarom lijkt
het ons zinvol om onze  Activiteitencommis-
sie van de Gereformeerde Gemeente in Ne-
derland te Nieuwerkerk (Stationsstraat 9) aan
u voor te stellen!

In juli 2009 is onze commissie,bestaande uit
8 mensen behorende bij de genoemde kerke-
lijke gemeente, opgericht en sindsdien heb-
ben wij ons al vele malen ingezet voor goede
doelen.
Wij organiseren veelal activiteiten voor onze
gemeenteleden (denk aan gemeenteavonden,
zangavonden, kinderactiviteiten, etc.) met als
uitgangspunt hierdoor geld te kunnen inza-
melen voor een goed doel. Met goede doelen
kunt u denken aan Hebron (Kerkring te
Nieuwerkerk), 
gehandicaptenzorg De Schutse (Oud-Vosse-

meer) of het zendingswerk Mbuma (Afrika).

Daarnaast organiseren wij elk jaar een najaars-
markt op het kerkplein van de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland aan
de Stationsstraat in Nieuwerkerk! Deze mark-
ten worden doorgaans goed bezocht en leve-
ren dan ook altijd een mooi bedrag op.
Inmiddels zijn de voorbereidingen alweer ge-
troffen voor de verkoping van 2014. 
Op D.V. zaterdag 11 oktober a.s. bent u weer
van harte welkom op onze gezellige markt!
Ons aanbod is uiteraard zeer gevarieerd.
Zowel etenswaren (verse oliebollen, echte
Zeeuwse palingbroodjes en kibbeling) als bro-
cante spulletjes, bloemen, fruit, speelgoed,
kleding, tassen, kaarten, boeken en een rom-
melmarkt: we hebben het allemaal! Tevens
zijn er altijd leuke spelletjes te doen voor de
kinderen. Kortom, inwoners van Nieuwer-
kerk (en omstreken): zowel jong als oud, we
ontmoeten jullie deze dag graag! 
Voor informatie of vragen kunt bellen naar
voorzitter P. Zuidijk: 0111- 642736.

Politieke Grut
Een week na de gemeenteraadsverkiezingen
ben ik op bezoek bij Wim Dorst, fractievoor-
zitter van de ChristenUnie. Hij is blij dat hun
twee zetels behouden zijn gebleven. Wim is
een geboren en getogen Nieuwerkerker en
woont samen met zijn vrouw Ria en hun twee
zoons Niels en Rick in de Weststraat. In de
tuin scharrelen wat kippen rond.

Wim werkt als verpleger in het ziekenhuis te
Dirksland. Daar ken ik hem ook van, toen ik
daar lag na een vreselijke galblaasoperatie.
Ondertussen heeft hij verder gestudeerd en is
hij bezig om een afdeling Geriatrie op te zet-
ten; gespecialiseerde zorg voor ouderen die
een behandeling in het ziekenhuis moeten on-
dergaan. Den Haag stelt steeds meer eisen aan
de begeleiding van de patiënt waardoor er een
uitgebreide rapportage moet worden gemaakt
in plaats van hulp aan het bed. Hij zou dat
graag andersom zien. Eens per week chauf-
feurt Wim bij de HAP Zierikzee en sinds kort
is hij bestuurslid van NieuwerkerkBruist! En
hij is secretaris van de Nederlandse Patiënten
Vereniging. Tel daar de politieke uren bij op,
dan snap je wel dat Wim een drukbezette
manis. 

De eerste kennismaking met de politiek
kwam toen hij voor het eerst mocht stemmen.
“Dan ga je je verdiepen in welke partij het
beste jouw belangen behartigt. En dat werd
de ChristenUnie”. Sinds oktober 2006 is hij
hierin actief, hij was het jongste raadslid toen.
Hij is actief in de Commissie Samenleving en
Bestuur van de gemeente. Zijn CU-collega zit
in de Commissie Openbare Ruimte. “De
contacten met inwoners, vrijwilligers en ver-
enigingen van het eiland vind ik fijn”, aldus
Wim. “Ik probeer de praktische voorbeelden
toe te passen op het politieke beleid en
daarom ambieer ik ook geen landelijke func-
tie”. 

Als ik aan hem vraag wat de laatste gemeen-
tenieuwtjes zijn over Nieuwerkerk moet Wim
even diep nadenken. “Veelal is het beleid wat
voor het hele eiland geldt, bijvoorbeeld de
sportverenigingen. Als zij door terugvallende
ledenaantallen min of meer verplicht gaan fu-
seren met die van een naastgelegen kern, dan
is de gemeente vlugger bereid tot het plaatsen
van betere voorzieningen, zoals kleedkamers
en sportvelden met kunstgras.” Nieuwerkerk
is een goed voorzien dorp qua voorzieningen
en leefbaarheid. Wim vindt dat je als inwoner
daar deels zelf verantwoordelijk voor bent.
“Dus maak gebruik van de plaatselijke win-
keliers en verenigingen in plaats van naar de
grote stad te gaan”, legt hij uit. “En ruim je
hondenpoep op!” Wim vertelt dat dit een hot
item is tijdens alle dorpraadvergaderingen op
het eiland, maar bijna niemand doet er iets
aan. “Misschien denken ze dat het geoorloofd
is om het te laten liggen, omdat ze honden-
belasting moeten betalen. 

Maar als het afgeschaft zou worden moet er
toch een mentaliteitsverandering komen en
dat zie ik zo 1-2-3 ook niet gebeuren.”

Het ‘Gat van Nieuwerkerk’ kent bijna veertig
jaar leegstand, maar het bestemmingsplan is
nu eindelijk goedgekeurd voor vestiging van
onder andere de twee supermarkten van het
dorp. “Alleen wat moet er met de oude pan-
den gebeuren? Daar moet geen nieuw gat ont-
staan.” Wim suggereert dat het oude
C100-pand kan worden opgevuld met star-
tende ondernemers en hoopt op initiatieven
vanuit het dorp. Dan is er nog het fietspad
langs de Stolpweg, wat dit jaar wordt aange-
legd. “Alle lof voor het burgerinitiatief wat
ertoe geleid heeft dat het fietspad eerder kan
worden aangelegd. De gemeente heeft hier-
door extra geld beschikbaar kunnen stellen.”
De gemeentelijke onderwijsvisie zorgt ervoor
dat de Openbare en de Christelijke basisscho-
len (noodgedwongen) meer gaan samenwer-
ken, zoals met de Rampherdenking en de
sport- en spelmiddag van NieuwerkerkBruist!
Dat vindt Wim een goede ontwikkeling.

Wim maakt zich grote zorgen over de Parti-
cipatiewet die 1 januari 2015 van start gaat.
De verplichte tegenprestatie die de landelijke
politiek eist vindt hij vreselijk. “Iedereen hier
zorgt al voor elkaar. Het is niets minder dan
een ordinaire bezuinigingsronde waarvan de
zwakkeren in de samenleving weer de dupe
zijn”. Daarom zit Wim juist in de Gemeente-
raad, hij hoopt de scherpe kantjes ervan af te
krijgen. “Bijvoorbeeld de Wajongers en de So-
ciale-Werkplaatsmensen, die nu verplicht een
plekje moeten krijgen bij ondernemers. Het
is van de gekke. Er zit ook weer een grote berg
papier aan vast.” Wim pleit voor een detache-
ringbureau die dat papierwerk voor de onder-
nemers uit handen kan nemen en de mensen
goed kan begeleiden.

Wim zit peinzend boven zijn kopje koffie, ter-
wijl zijn oudste zoon naar me zwaait vanuit
de tuin. “Het is eigenlijk wel raar. Ik ben een
soort buitenbeentje. In onze familie is nie-
mand die in de politiek zit.” En hij vervolgt
lachend: “Maar ook niet in de verpleging!”

De Grutjes van Jacq.
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Het verhaal van
een GLIDER-PILOOT
in Nieuwerkerk
Het is 18 September 1944.Veertig “gliders”
(horsa’s) staan op het militaire vliegveld Kee-
vil, ongeveer 15 km. ten zuidoosten van Bath
(Wiltshire) klaar om te vertrekken. Hun doel
was het veroveren van de bruggen bij Grave,
Nijmegen en Arnhem, operatie “Market Gar-
den”.  Het is die dag mooi rustig herfstweer.
Om 11.30 uur vertrekt de combinatie waar-
van Bernard Black en Philip Hudson deel uit-
maken. De Horsa DP956 , waarin zij vliegen
heeft nog vier passagiers aan boord, militai-
ren. Eén van hen is een Nederlandse militair,
Herman de Leeuw. Als ze na ruim drie uur
vliegen de Nederlandse kust naderen zien ze
van alle kanten de Glider-combinaties ver-
schijnen. Er vliegen die dag meer dan 1500
tweetallen, begeleid door 900 jagers over het
kanaal. Eenmaal boven Zeeland wordt de
Horsa DP956 gepasseerd door een collega.
Bernard merkt dat zijn glider geraakt wordt
door de wervelwind van het passerende vlieg-
tuig. Hij heeft de glider niet meer onder con-
trole, en de linker vleugel zakt. Het gebeurt
in een paar seconden. Er wordt door het
Duitse afweergeschut op hem geschoten,
maar hij weet uit de stoet te komen en even
later staat de glider op drassig stuk land, vlak-
bij een boerderij. Bij de boerderij staan men-
sen te kijken, nieuwsgierig, afwachtend. Klaar
om te helpen, of hen te verraden? Ze lopen
naar de boerderij toe, want ze willen weten
waar ze zitten en van welke kant ze de Duit-
sers kunnen verwachten. Een jonge man, die
zich aan hun voorstelt als Jan Romeijn, wijst
hun op de kaart aan waar ze zijn neergeko-
men. Ze zijn op Schouwen-Duiveland, niet
ver van Nieuwerkerk. Het gebied ligt onder
water. Ze gaan al gauw met een roeibootje
naar de glider terug , laden hun machinege-
weer, munitie, en rugzakken op het bootje, en

ze waden door het water de kant van Nieu-
werkerk op. Het word donker en ze trekken
in één van de huizen langs de weg. De vol-
gende morgen blijkt er een man op het dak te
zitten. Hij tikt tegen het dakraam en roept dat
hij van de Duitsers moet zeggen, dat ze zich
moeten overgeven. Als ze dat  niet doen wor-
den ze onder vuur genomen. Ze vinden het
een vreemd verhaal, maar omdat ze de man
niet helemaal vertrouwen besluiten ze te ver-
trekken. Hun machinegeweren en de munitie
gooien ze weg, en met alleen hun rugzakken
lopen ze naar Nieuwerkerk. Het dorp is ver-
laten, er is niet één huis bewoond. Ze zien aan
de Molenstraat een huis met een aanplakbiljet
”DIFTERIE”. Ze kiezen dit huis uit. Ze
klimmen door het keukenraam naar binnen,
en besluiten op de zolder van dit huis te gaan
zitten.  Ze eten van hun rantsoenen, maar ze
begrijpen dat ze ook voor aanvulling moeten
zorgen. Om beurten gaan ze het dorp in op
zoek naar eten. In verschillende huizen vinden
ze in kelders of kasten weckflessen met groen-
ten en fruit. Ze beginnen zich langzamerhand
wat beter te voelen.                                       

Na een paar dagen verlaten ze in het donker
Nieuwerkerk.  Ze gaan terug naar de boerderij
van Jan Romeijn, de Grote Hofstede. Ze
kloppen aan en worden direct binnen gelaten.
Jan Romeijn komt met appels en paar bro-
den, en hij wijst hun de leegstaande boerderij
van zijn buurman.  Ze slapen er die nacht in
de schuur, in het hooi. Voorlopig zijn ze vei-
lig. Maar toch vinden ze dat de groep te groot
is. Het is ondoenlijk om steeds voor zes man
onderdak en voedsel te vinden. Ook voor het
belang van hun veiligheid besluiten ze uit el-
kaar te gaan. 

De rantsoenen worden verdeelt, en de kaart
word gekopieerd. s’Avonds  als het donker is
vertrekt het eerste tweetal, een half uur later
gevolgd door het volgende.  Bernard en Philip
besluiten de volgende avond terug te gaan
naar het huis in de Molenstraat. Voedsel is na-
tuurlijk het belangrijkste, maar tegelijkertijd

moeten ze zich verborgen houden.  Ze zijn
wel genoodzaakt in te breken in de huizen
voor etenswaren, en ook ondergoed nemen ze
mee. Ze brengen regelmatig bezoekjes aan de
Grote Hofstede. Dit betekent wel dat ze door
het water moeten waden, en drijfnat aanko-
men, maar de kachel brand bij Jan Romeijn
en het zijn gezellige avonden.  Ze horen het
laatste nieuws. Het is slecht afgelopen met de
operatie “Market Garden” en op Schouwen
hebben drie van hun gliderkameraden zich
overgegeven aan de Duitsers. Herman de
Leeuw is op zijn eentje verder gegaan. Na hun
bezoek aan de boerderij krijgen ze altijd bro-
den en appels mee. Zo krijgen ze ook voed-
selpakketten van een lid van de marechaussee.
De mannen van deze dienst varen van Zierik-
zee naar Nieuwerkerk om de huizen te bewa-
ken. Zo gaan de dagen en weken tamelijk
vredig voorbij. De twee mannen praten veel
of ze doen een spelletje, ze hebben last van
muizen en elke avond zetten ze allebei een val.
Wie vangt de meeste? Er zijn nachten dat ze
in de verte het oorlogsgeweld horen bulderen.
Dat windt hun op . Waar komt het vandaan,
waar zijn de geallieerden?                                

Op  een dag als ze boven zitten horen ze plot-
seling stemmen. Er word gepraat voor het
huis, en even later aan de achterkant. Het
keukenraam word plots opengeschoven en
twee mannen komen naar binnen geklauterd.
De mannen komen argeloos de trap op naar
boven. Bernard en Philip  springen met ge-
trokken revolver naar voren: “hände hoch”!
“Nicht schieszen,wir habenkeine wafen”!
roept de vijand. Ongewild hadden ze nu twee
krijgsgevangenen gemaakt, wat moesten ze er
mee?              

Ze ondervragen hun gevangenen, die vertel-
len dat ze genoeg hebben van de oorlog. Ze
komen van Noord-Beveland en zijn met een
bootje naar Schouwen gevaren, en in de buurt
van Viane aan land gekomen. Het zou waar
kunnen zijn, maar wat moeten Bernard en
Philip met hen beginnen? Elimineren (ver-
moorden/kwijtmaken)?  Of gebruik maken
van hun bootje en naar Noord-Beveland zien
te komen? Ze besluiten tot het laatste en met
de twee Duitsers een paar passen voor hun
uit, gaan ze op weg naar Viane. Daar ligt de
boot. De gevangenen moeten roeien, en de
Britten geven de richting aan.  

Dit verhaal ontvingen wij van een inwoner
van Nieuwerkerk en wordt vervolgd in de
uitgave van november. 
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Toen Bert vorig jaar vroeg of ik de
pollepel over wilde nemen dacht
ik oh, dat duurt nog zooooo lang
dan is het al weer voorjaar en kijk
na bijna geen winter zijn we al
weer druk bezig het voorjaar te
vieren . . . en hier dan mijn voor-
jaars recept.

Ingrediënten voor 4 personen:

1 varkensrollade van ca 500 gr.
85 gr boter of margarine
1 pakje bladerdeeg (10 plakjes)
1 sjalotje
1 aardappel
2-3 stengels bleekselderij 
of 1 paprika
2/3 bakje champignons
4 takjes peterselie
3 takjes selderij
1 teentje knoflook
1 theelepel tijm
1 eetlepel bloem 
1 ei
Zout, peper  

Bereidingswijze:
In een braadpan 50 gr. Boter verhitten.
Rollade in ca. 5 min. rondom bruinbakken.
Met de deksel schuin op de pan de rollade in
ca. 40 min. gaar braden.
Vlees op een plank, ca. 1 uur laten afkoelen.

Oven voor verwarmen op 200 graden C.
Plastic velletjes tussen het bladerdeeg verwij-
deren, plakjes op elkaar leggen en in ca. 30
min. laten ontdooien.
Sjalotje pellen en fijn snipperen.
Aardappel schillen en in heel kleine blokjes
snijden. 
Bleekselderij (of de paprika) in stukjes snijden.
Champignons schoonpoetsen en in kleine
stukjes snijden.
In een kopje peterselie en de selderij fijn knip-
pen.
Knoflookteentje pellen.

In een koekenpan 25 gr. Boter verhitten.
Sjalotje, aardappel, bleekselderij (of paprika)
en de champignons ca. 5 min. zachtjes bakken
tot vocht verdampt.

Knoflook er boven uitpersen.
Peterselie,selderij en tijm erdoor roeren.
Op smaak brengen met peper en zout.
Laten afkoelen.

Werkvlak bestrooien met de bloem.
Bladerdeeg uitrollen tot een dunne lap(onge-
veer 10 cm langer en 3x zo breed als de rol-
lade).
Het groentemengsel over de deeglap verdelen,
ca. 3 cm van de randen vrijlaten.
De touwtjes van de rollade verwijderen.
Rollade op het groentemengsel leggen.
Deeg om de rollade vouwen en als een pak-
ketje sluiten.
Randen met water nat maken en vastplakken.
Overtollige randen langs het bladerdeeg afsnij-
den.

Bakplaat invetten.
Deegpakje met sluitrand naar beneden erop
leggen.
In een kopje het ei loskloppen en hiermee het
deeg bestrijken.

In midden van voor verwarmde oven in ca. 25
min. goudbruin en gaar bakken.
Uit de oven de rollade 5 min. laten rusten.

Rollade in plakken van ca. 1 cm snijden, en
serveren bijvoorbeeld met geroosterde voor-
jaarsgroente (erg makkelijk kan tegelijk mee in
de oven).
Of een heerlijk frisse lente sallade.
En lekkere verse gebakken nieuwe aardappel-
tjes.

Geef je als toet dan nog een Eaton Mess na,
gegarandeerd dat niemand nog PAP kan zeg-
gen.

Ik hoop dat het bij U net zo in de smaak gaat
vallen als dat het bij ons deed en doet.
EET SMAKELIJK.

Met hartelijke groet 
Marianne Schoenaker-Hijink.

Ik geef de pollepel door aan:
Annerienke de Bilde.

Recept
30 Jaar slagerij Timmers 

in Nieuwerkerk.

Ook namens Gruttenpraet 

van harte proficiat met dit

jubileum

Dorpskennis
Voor deze keer hebben we weer wat nieuwe
plaatjes gemaakt.

Van de eerste twee willen we weten waar
(eventueel adres) deze te vinden zijn.

Van de laatste foto willen we weten:
waar het object staat; wat het is;
waarvoor werd het gebruikt.

Uit de inzen-
ders met de
meeste goede 
antwoorden
wordt de
winnaar 
getrokken.
Heel veel 
succes.

Uw oplossing kunt u mailen naar: 
gruttenpraet@g-mail.com

foto 1

foto 2

foto 3
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Boekhandel "De Kanselier"

Burg. van Veenstraat 7
4306 BZ Nieuwerkerk

Tel.: 0111-641121

ARCO PIEPER
Groenten en fruit 

dinsdag en vrijdag in Nieuwerkerk

Theetuin “De Stokroos”

Krabbenhoekseweg 2
4306NL Nieuwerkerk



Nieuwerkerk Bruist! 
viert haar 
eerste jubileum!
In 2008 werd het idee geboren om
ook in ons eigen Nieuwerkerk een dorpsfeest
te organiseren. Met alle voorbereidingen die
daarvoor nodig waren kon het eerste feest in
2010 plaatsvinden. Veel
dorpsbewoners weten nog
dat het thema toen “777”
was. Ik word hier nog steeds
op aangesproken: “Wanneer
is het weer 777?”. Het is
blijkbaar een begrip gewor-
den. En hoewel de eigenlijke
naam “Nieuwerkerk Bruist!”
is laat ik het vaak maar zo,
maakt niet uit. Het belang-
rijkste is dat we een eigen dorpsfeest hebben
en dat voor mijn gevoel alle inwoners dit bij-
zonder waarderen. We hebben dat ook erva-
ren door het “verse bloed” dat we in ons
bestuur hebben gekregen, een vereiste om te
kunnen blijven functioneren én organiseren.

In 2010 het eerste feest betekent dat we nu,
in 2014, aan het eerste jubileum toe zijn. Het
wordt im-
mers het 5e
feest. En
d a a r o m
pakken we
als organi-
serend be-
stuur extra
uit. Dat
kan omdat
we in de af-
gelopen jaren steeds een bedragje hebben
kunnen sparen, dankzij de vele sponsors die
ons een warm hart toedragen. Zonder hen
zou het niet zijn gelukt om voor de vijfde keer
op rij een feest neer te zetten, dat zeker dit jaar
zal klinken als een klok. De geïnteresseerde

lezer (en dat zijn er veel op Nieuwerkerk!) zal
vragen wat er dan allemaal gaat gebeuren? Dat
gaan we hier niet allemaal verklappen. Wel is
zeker dat er veel voor de jeugd te doen zal zijn.
Niet alleen is er op donderdag 3 juli “traditi-
oneel” weer een gezellige sport- en spelmiddag
voor de kinderen van de basisschool, ’s avonds
is er (net als vorig jaar) een viswedstrijd. Daar
was veel animo voor dus dat herhalen we
graag. Ook niet meer weg te denken is de

avondmarkt op de
vrijdag. Hiervoor
tekent de Nieu-
werkerkse Onder-
n e m e r s
Vereniging. En op
zaterdag de 5e juli
hebben we werke-
lijk een bomvol
programma tussen

10.00 en …. tja, hoe laat zal het
worden? Op de Kerkring duurt het
in elk geval tot begin van de avond,
daar sluiten we af met een grote
schuimparty voor de jeugd. De jon-
gere kinderen van het dorp kunnen
zich daarvoor al vermaken met
onder andere een bellenblaasma-
chine, we hebben roofvogels, boei-

ende demonstraties van … (ja ja, zou u wel
willen weten hè?), en ook muzikaal is er van
alles te doen.

Kortom: het beloven 3 heel gezellige dagen te
worden, waarop iedereen van het dorp zijn of

haar medebewoners tegen kan komen bij één
van de vele activiteiten. We hopen op mooi
weer, tot nu toe hebben we hierover zeker niet
mogen klagen. Maar bovenal hopen we dat
veel mensen de festiviteiten weten te vinden,
want we doen het voor u. Dus we zien u graag
op 3, 4 en 5 juli 2014. In de komende maan-
den geven we steeds meer prijs. Via flyers, de
gedrukte media maar ook via de website,
Twitter en facebook. Ook daar weet u ons
toch wel te vinden?

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Nieuwerkerk Bruist!
Arnold Schiettekatte.

UITSLAG PUZZEL
De oplossing van de puzzel (hoeveel letters
“G” blijven er over) in het november num-
mer van vorig jaar: 16 letters G.

Uit de vele goede inzendingen is er 1 win-
naar uit de bus komen rollen, namelijk Eve-
lien Mol (48 jaar). Van harte gefeliciteerd!

Begin April kreeg ze een cadeaubon van Sla-
gerij Timmers. Bert Timmers overhandigde
de bon t.w.v. 15,-. Naast vlees heeft onze
dorpsslager nog vele andere producten zoals
o.a. kant-en-klare maaltijden, sauzen en
soepen. 

Reparatie en levering van: wasmachines, drogers, 
vaatwassers, koelkasten, vriezers, ovens enz.

Witgoed Service

Hans Lievense
Nieuwerkerk 

06-123.171.50

kijk ook eens in onze webwinkel www.hlws.nl
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Websites en webwinkels vanaf 400 euro (ex. btw)
inclusief beheersysteem (CMS) en webhosting.
Een duur onderhoudscontract is niet nodig.

Tel: 0111-641111 Email: contact@svweb.nl

www.SVwebdesign.nl



Het is altijd feest op de vensterbank van Del-
tastraat 13. Een bonte verzameling van wol-
vilten figuurtjes staan en hangen voor het
raam, aangepast aan het seizoen of een feest-
dag. De vrolijkheid spat ervan af.

De Zierikzeese Leny Nuyens woont sinds
1980 in Nieuwerkerk. Eerst 22 jaar in de Ri-
besstraat en na haar scheiding moest ze even
een paar maanden terug naar Zierikzee. Maar
omdat al haar activiteiten, zoals volleybal,
koor, KNOTS-club en trimzwemmen hier in
het dorp waren, streek ze vlug weer neer in de
Deltastraat. “De KNOTS-kinder-crea-club is
23 jaar geleden opgericht door Alida Veen-
boer en ik doe het al 22 jaar. Eerst in Reho-
both en de Schakel, nu in Punt-3.” Naast haar
schoonmaakwerk voor Koster en de gemeente
in de Openbare Basisschool, is ze daar ook op
maandag en vrijdag overblijfmoeder, hoewel
haar eigen twee dochters Jacqueline en Jo-
landa allang volwassen en het huis uit zijn.

Leny is gaan
v i l t n a a i e n
vanwege haar
zus Matty.
“Die had een
cur sus  ge -
v o l g d  b i j
Anneke  La-
meijn. 

En toen zei ze tegen mij, moet je ook eens
doen. Tsja, en toen was ik verkocht. Ik begon
met antroposofische kralenpoppetjes, maar al
gauw kwam ik de zelfmaak-pakketten tegen.”
Met verbazing zit ik te kijken hoe deze grote
grove vrouw de meest petieterige poppetjes in
elkaar zet, met fijne steekjes en draad in de
kleur van het vilt. “Ik vul de poppetjes met
schapenwol en soms moet er ook ijzerdraad
in.”

Op de crea-woensdagochtend van Punt-3
voor volwassenen geeft Leny wel eens een
workshop. “Meestal kaarten maken, maar ook
hebben we een keer van lontwol en olijfzeep
een bloem gevilt. Daar was iedereen enthou-
siast over.” Leny maakt meestal haar figuurtjes

van kant-en-klare pakketten van Niels Hol-
gersson, maar koopt ook wel eens vilt bij Jes-
tex in Goes of bij de wolboerderij Textielwerk
in Ouwerkerk. Ze heeft vele patronen in map-
pen opgeslagen, maar soms maakt ze ook een
eigen ontwerp, zoals toen haar schoonzusje
vijftig jaar werd. “Zij wilde graag een compu-
ter op een boterham met een hap eruit. Het

zag er een beetje raar uit, maar mijn schoon-
zus was er superblij mee.” Leny naait puur
voor haar plezier en niet of nauwelijks in op-
dracht. “Soms doe ik dat wel, maar dan meer
als vriendendienst. Ik moet er niet aan denken
dat ik voor een bepaalde tijd iets af zou moe-
ten hebben. Nee, het moet wel leuk blijven!”

Poes Femke weet dat ze van de voorvenster-
bank weg moet blijven. Alleen met het win-
tertafereel wil ze nog wel eens op de
sneeuwbekleding gaan liggen. Maar sinds ze
op de achtervensterbank een eigen stukje
‘sneeuw’ krijgt is ze daar tevreden mee. Bij het
weggaan bewonder ik nog even Leny’s etalage.
Echt een enige hobby!

De Grutjes van Jacq.

Leefbaar
Nieuwerkerk:
Stichting Nieuwerkerk
Bruist!
secretaris Jan Peter 
Niemantsverdriet
Stoofheule 53
4306 EG Nieuwerkerk
info@nieuwerkerkbruist.nl

IJsvereniging Nieuwerkerk
Sam Flikweert
Deltastraat 16
4306 BJ  Nieuwerkerk

N.O.V.
Karin Olree
Ooststraat 6
4306 AC  Nieuwerkerk

Muziekvereniging O&U
Ans Plug
Esdoornstraat 30
4306 AH Nieuwerkerk

Voetbal SKNWK
Secretaris Fernando Bom
Postadres: Postbus 146
4300 AC Zierikzee
Bezoekadres: Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl

Tennisvereniging 
Duiveland
Mark Lodewijk
Stolpweg 2 4306 BG 
Postbus 29 4306 ZG
Nieuwerkerk

Knutselklup “Knots”
Lena Nuyens
Deltastraat 13, Nieuwerkerk
06-30506661

Zwembad Dolfijn
Dhr. C. Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk

Vrouwen van nu
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk

Gospelkoor Together
Secretaris Wilma de Valk
secretaris@gospelkoortoge-
ther.com
website: www.gospelkoor-
together.com

Kinder- en meisjeskoor 
Jedaja
Cornelieke Blok
Weststraat 42
4306 CN Nieuwerkerk

Dorpsraad Nieuwerkerk
Secretaris Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk

Evangelische Gemeente
Ton Hamoen
U.N.A. straat 46
4306 AZ Nieuwerkerk

Protestantse Gemeente
Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG  Nieuwerkerk

Gereformeerde Gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk
p/a  A. Boone
Dolfijnstraat 19

HHG Sirjansland
Dhr. L Bolle
Erlingsteenstr. 11
4306 AL Nieuwerkerk

Gereformeerde Gemeente
in Nederland
Stationsstraat 9
4306 BC
Nieuwerkerk

School met de Bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk

Openbare school
Dhr. Oele
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk

www.Nieuwerkerk.nu
Corné Flikweert

Ons Dorpshuis
Ellen Niemans
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk

Stichting Kebene
Arianne Dorst
www.kebene.com

Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk

Stichting Ontmoeting
Dea den Boer
Ooststraat 24
Nieuwerkerk 4306 AC
www.ontmoeting.org

GRUTTENPRAET NR. 3 - MEI 2014 25



PG Nieuwerkerk 
ACTIEF
De Protestantse gemeente Nieuwerkerk
is een bijzonder actieve kerkgemeen-
schap, gelegen in het hart van ons dorp.
Door de centrale ligging heeft de Johan-
neskerk voor zowel kerkelijke als niet-
kerkelijke bijeenkomsten al eeuwenlang
een centrumfunctie. Zoals in de vorige
uitgave van Gruttenpraet al is uitgelegd,
hebben we diverse fondsen aangeschre-
ven om ons financieel te ondersteunen
voor de instand- houding van ons monu-
mentale pand. Meer over deze activiteit
en vele andere is te lezen in onze rubriek
PG Nieuwerkerk actief.

Het College van Kerkrentmeesters van onze
kerkgemeenschap is de afgelopen maanden
druk op zoek gegaan naar fondsen en finan-
ciële instellingen die financiële steun willen
geven voor het groot onderhoud van de
kerk. 
Deze zoektocht heeft tot nu toe al de no-
dige successen opgeleverd. Inmiddels zijn
zelfs al plannen in de maak om het onder-
houd in gang te zetten. 
Zoals vele dorpelingen weten, is de Johan-
neskerk al eeuwenlang een beeldbepalend
gebouw in ons dorp. Zowel het onderhoud
van de binnen- als de buitenzijde vallen
onder de zorg van de Protestantse ge-
meente. Wat momenteel vooral aanpak
vergt, zijn de leien van de dakbedekking,
het metselwerk aan de zuidzijde en de glas-

in-loodramen. Vandaar dat een beroep is
uitgebracht op overheden, financiële in-
stanties en particulieren die het behoud van
cultureel erfgoed als de Johanneskerk een
warm hart toedragen. Als gemeente zelf
blijven we voorlopig nog steeds volop actief
in het werven van gelden, onder meer via
de bekende actiedagen. We hopen dat ook
u als dorpsgenoten ons hierbij wilt blijven
ondersteunen. Meer informatie over de
fondsenwerving en voortgang is te raadple-
gen via de website van de Protestantse ge-
meente op www.pknnieuwerkerk.nl.
Op de zojuist genoemde website is tevens
alle informatie te vinden over de wekelijkse
zondagsdiensten, pastoraat, jeugdwerk,
commissies en activiteiten in de gemeente. 

Enkele activiteiten lichten we er hier 
alvast even uit. 

Op woensdag 7 mei is er in Punt-3 weer ge-
legenheid om tijdens het ‘Hart van Nieu-
werkerk’ met bloemen aan de slag te gaan,
dit keer als voorbereiding op Moederdag. 

Dan is op Hemelvaartsdag, donderdag 29
mei, iedereen van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de kerkdienst die om
10.00 uur begint. 

Verder zijn we op 3, 4 en 5 juli weer betrok-
ken bij de activiteiten van ‘Nieuwerkerk
Bruist’ die zoals gebruikelijk weer rondom
ons kerkgebouw zullen plaatsvinden. 

Ook heeft de gemeente voor de jeugd een
activiteitenprogramma zoals voor de kin-
derclub Jofel en de jeugdcatecheses Rock
Solid en Solid Friends.  Op de homepage
van de website www.pknnieuwerkerk.nl
zijn de wekelijkse aankondigingen van de
eerstvolgende kerkdiensten, de agenda en
nieuws met activiteiten-items te lezen. 

Een andere vaste wekelijkse activiteit van
de Protestantse gemeente Nieuwerkerk is
het Hart van Nieuwerkerk.

Dit diaconaal initiatief vindt elke woens-
dagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur in
ons ontmoetingscentrum Punt-3 plaats,
met uitzondering van de kerst- en zomer-
vakantie. In Hart van Nieuwerkerk vinden
allerlei creatieve activiteiten plaats, zoals
bloemschikken, glas beschilderen, kaarten
maken, en noem maar op. Zowel dorpsge-
noten als belangstellenden buiten Nieuwer-
kerk kunnen hieraan meedoen. Tevens is
het mogelijk om voor een klein bedrag ge-
bruik te maken van de bibliotheek die dan
open is van 10.00 uur tot 10.30 uur. 

Verder is een ‘Wereldwinkel’ aanwezig waar
bezoekers van het Hart producten kunnen
kopen als Max Havelaar-koffie, rijst, thee,
chocolade en diverse cadeauartikelen. Voor
meer PG Nieuwerkerk ACTIEF verwijzen
we nogmaals graag naar onze website.

Op D.V. zaterdag 17mei hopen we
de jaarlijkse verkoping- en rommel-
markt te houden.
De markt omvat allerhande activi-
teiten zoals kinderspelen, boeken-
kraam, wenskaarten, vers gebakken
vis, gebakkraam, patat en snacks enz.
De markt wordt gehouden aan de
Burg. Boumanstraat 11-12 en is ge-
opend van 09.00 tot 15.00 uur.

Wij zien 
u graag  
op deze
markt.

Hersteld
Herv. Kerk
Sirjansland. 

Mijn en dijn.
Toen deze Nieuwerkerkse in Grut-
tenpraet over de ijsvereniging las,
dacht ze over zo'n 25 jaar geleden
toen haar Nieuw-Zeelandse nichtje
in Nieuwerkerk logeerde.  Het was in
de  winter en er kon geschaatst wor-
den op de eendenvijver. Jayne, het
nichtje, wilde ook wel schaatsen. Via-
via regelde haar tante een paar pas-
sende kunstschaatsen van een andere
sportieve Nieuwerkerkse. Jayne ge-
noot erg van het schaatsen. Het was
zo gezellig hier in Nieuwerkerk.
De kinderen van tante waren wel ja-
loers op Jayne, want die had haar
eigen (logeer)slaapkamer. Ze kibbel-
den er over, zo van: die kamer is van
mij als Jayne weg is. Nietus van mij,
nee van mij! Jayne hoorde het stille-
tjes aan.

Vijfentwintig jaar later kwamen oom
en tante bij Jayne op bezoek in
Nieuw Zeeland. Toen Jayne haar huis
liet zien gebeurde er iets met haar. Of
het nu kwam doordat tante en oom
in 't Zeeuws met elkaar praten, maar
ineens zei Jayne: 'Well,this is the be-
droom,it is mìen slaepkaemer!'

GRUTTENPRAET NR. 3 - MEI 2014 26




